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Звіт директора Мелітопольської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів 

№23 Тюріної О.В. 

  перед педагогічним колективом та громадськістю 

(червень 2019 року) 

Добрий день, шановна громадо! 

Набіг кінця 2018-2019 навчальний рік! Рік – непростий, цікавий, повний, 

як радісних, так і несподіваних моментів. Проте, як і кожного року, миз разом 

зібрали сторінку за сторінкою величезну книгу життя Мелітопольської 

спеціалізованої школи №23 під назвою Нова Українська Школа. Символічно, 

що НУШ стосовно нашої школи, внесла корективи в життя не тільки 

першокласників, а й усіх інших дітей, учителів, батьків. Отож пропоную 

погортати сторінки НУШ №23, ознайомившись з результатами роботи школи. 

Звісно, всі сторінки книги зшиті, взаємопов’язані та не займають головних чи 

другорядних позицій.  

СТОРІНКА 1 «ІСТОРИЧНА». Саме така назва доречна цій сторінці, 

адже в історії вже залишилася ось ця будівля школи, ремонт школи, затримка 

початку навчального року, навчання у залізничному ліцеї, навчання у дві 

зміни, безкінечне перенесення меблі, прибирання, підготовка, святкування… 

Це все вже історія. Такий потужний початок навчального року підтвердив, що 

пішов у історію унікальний, дружній дух школи. Всім вчителям, батькам, 

учням велика подяка за те, що ми всі разом вдало перегорнули цю сторінку!  

           2 СТОРІНКА «СУЧАСНА ШКОЛА». Ми продовжуємо 

розвиватися як демократичний освітній заклад, охоплюючи освітній процес, 

управління та врядування школою і, звичайно, встановлюючи дружні 

стосунки і зв’язки із різноманітними організаціями, інституціями. Нагадаю, 

що у закладі третій рік реалізується загальношкільний проект «Компонент 

ВДГ/ОПЛ в освітній діяльності», що має на меті ознайомити усіх суб’єктів 

освітньої діяльності та продемонструвати практичні кроки в оволодінні 

інноваційними підходами до демократичного врядування у закладі в умовах 

розвитку демократичного суспільства» у рамках участі у Всеукраїнській 

програмі «Демократична школа». За результатами реалізації проекту педагоги 

СШ № 23 протягом квітня-травня 2019 року вчителями було проведено серію 

відкритих уроків для колег школи. Заклад став фіналістом у відборі шкільних 

команд до участі у «Програмі підтримки освітніх реформ в Україні: 

Демократична школа» (реалізація програми розрахована на 2019-2020 н.р.) та 

проводитиме апробацію ефективності педагогічних практик.  

Отож, детальніше про освітній процес. проаналізуємо контингент школи. У 

2018-2019 навчальному році було укомплектовано 19 класів із середньою 

наповнюваністю 26 учнів: з них у початковій школі – 8, у середній – 9, у 

старшій школі 2. 17 класів з українською мовою навчання та 2 класи з 

російською мовою навчання (5б, 6б класи).  
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У порівнянні за п’ять останніх роки контингент школи поступово 

збільшується. Про це свідчить аналіз даних таблиці 

2014-2015 396 

2015-2016 423 

2016-2017 455 

2017-2018 481 

2018-2019 494 

Школа в 2018-2019 навчальному році  продовжила реалізацію 

спеціалізації навчального закладу через: 

 поглиблене вивчення англійської мови з 2 класу; 

 функціонування білінгвальних класів; 

 викладання спеціальних дисциплін, факультативів; 

 організацію роботи мовного табору; 

 співпрацю з Корпусом Миру.  

Для  вивчення рівня навчальних досягнень учнів адміністрацією школи 

застосовувалися моніторингові дослідження. 

Наприкінці  навчального року проаналізовано навчальні досягнення учнів. 

 Результати навчання 

П.Р. % С.Р. % Д.Р. % В.Р. % 

2014-

2015 

20 6% 185 53% 113 33% 28 8% 

2015-

2016 

19 5% 179 48% 142 38% 33 9% 

2016-

2017 

11 3% 183 52% 129 37% 29 8% 

2017-

2018 

21 5% 192 52% 125 34% 33 9% 

2018-

2019 

22 6% 193 51% 127 34% 33 9% 

 

Похвальними листами у 2018-2019 році  нагороджено 29 учнів, 

Свідоцтва з відзнакою про базову загальну середню освіту отримають 2 

учениці 9-го класу. Сподіваємося на отримання золотих медалей 3 ученицями. 

Не відомі ще результати  участі учнів школи в ЗНО, особливо коли ДПА в 11 

класі і в цьому навчальному році проводиться у формі зовнішнього 

незалежного оцінювання. Тримаємо за наших випускників кулачки. 

Аналіз результатів показує, що потужні класні колективи  за показником 

успішності у 3Б класі – 62% якість знань, 4-А класі – 70%, 5-А класі – 53%, 7-

А класі – 52%, 10 класі – 50%. 

Акцентуючи позитивні моменти в навчальній діяльності учнів, 

необхідно зазначити ряд суттєвих недоліків, виявлених моніторинговими 

спостереженнями: 

 наявність учнів, які мають оцінки початкового рівня; 
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 поступове збільшення кількості учнів 6% (5%), що навчаються на 

початковому рівні. 

          Педагогічний колектив постійно ставить собі ці питання, чому так 

відбувається. Висновок один – треба змінювати підходи у навчанні, треба 

посилювати контроль за відвідуванням учнями школи. І тут велика роль – 

ваша, батьки. Часто Ви покриваєте бездіяльність власних дітей. Легше за все 

звинуватити в усьому учителя, не вимагаючи від власних дітей 

результативності. Для оновлення підходів у навчанні в школі упроваджуються 

альтернативні освітні програми. 

Унікальну сторінку старалися здійснити і учні, і вчителі під час 

створення умов для самореалізації особистості, зокрема, під час роботи з 

обдарованими та здібними учнями, під час організації методичної роботи 

з учителями школи.  

Всеукраїнські та обласні учнівські олімпіади з навчальних 

предметів.        
Учасниками І (шкільного) етапу Всеукраїнських та обласних учнівських 

олімпіад з навчальних предметів стали 252 учні. До участі у ІІ (міському етапі 

було рекомендовано 41 учня, учасниками стали 37 учнів. Переможцями 

визнано 12 учнів (І місце – 0, ІІ місце – 3, ІІІ місце – 9) (2017-2018 н.р. – 14 

переможців). 

За результатами ІІ (міського) етапу в загальнокомандному заліку за 

кількістю отриманих призових балів школа посіла передостаннє місце. Хоча, 

вчителі підготували переможців половини олімпіад, є і прогалини у якості 

підготовки. Щодо роботи з обдарованими та здібними учнями, слід відзначити 

ефективну та результативну роботу 2 ШМО: ШМО вчителів природничо-

математичних дисциплін (керівник: Сулєйманова Е.А.), ШМО вчителів 

іноземних мов (керівник: Єлісєєва І.О.) 

Моніторинг результативності впровадження поглибленого вивчення 

англійської мови за показниками участі учнів у ІІ (міському) етапі засвідчив 

високу результативність допрофільної та профільної освіти. Переможців 

підготували Сулєйманова Е.А., Липка В.Ю., Кислиця Т.В., Струць О.В., 

Кульбак А.С., Литвиненко Т.В., Шубнікова І.О., Єлісєєва І.О., Бойко Є.А., 

Князєва В.М., Куліш О.В. У ІІІ (обласному) етапі олімпіад рекомендовано 

взяти участь 2 учням, до складу резерву входили 3 учні. Переможцями нікого 

не визнано.  

Міжнародні та всеукраїнські конкурси  
Назва конкурсу Кількість 

учасників/ 

кількість 

переможців 

/ 

Розподіл 

місць / 

рівень 

підготовки 

ПІБ учнів 

переможців 

ПІБ учителів, 

які підготували 

переможців 

Міжнародний конкурс з 

української мови імені 

Петра Яцика 

3/2 ІІІ – 2  Грицило М. (ІІІ),  

Герасимов І. (ІІІ) 

Бахмет С.В., 

Кідалова Н.О. 
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Міжнародний мовно-

літературний конкурс імені 

Тараса Шевченка 

2/1 ІІ – 1  Деркач К. (ІІ) Петренко Н.В. 

Всеукраїнський конкурс 

учнівської творчості 

1/1 лауреат – 1   Захарова В. Кульбак А.С. 

Обласний конкурс 

авторської дитячої і 

юнацької поезії та прози «Я 

– за єдину Україну!» 

4/4 Лауреат – 1, 

лаур. І ст. - 1,  

лаур. ІІ ст. - 1, 

лаур. ІІІ ст. - 

1 

Давиденко В. 

(лаур.), 

Сулєйманова А., І. 

(І), Жернова В. 

(ІІ), Сулєйманов І. 

(ІІІ) 

Петренко Н.В., 

Тарасенко О.О., 

Кучма Т.Г., 

Рибалко Т.В. 

Обласний фестиваль 

художніх творів «Ми – надія 

твоя, Запорізький краю!», 

1/1 

 

Лауреат – 1  Деркач К. (І) Петренко Н.В. 

Міжрегіональний фестиваль 

ораторського мистецтва 

«Заговори, щоб я тебе 

побачив» 

2/2 ІІІ – 2  Гаркушка Д. (ІІІ), 

Савченко Я. (ІІІ) 

Петренко Н.В., 

Рибалко Т.В. 

Міжрегіональні змагання у 

рамках німецько-

українського проекту 

«Молодь дебатує» 

4/1 ІІІ – 1  Скрипник Д. 

(півфіналіст) 

Кідалова Н.О. 

Крім того, Степаненко Ксенія стала переможцем обласного етапу 

Всеукраїнської краєзнавчої акції учнівської молоді «Українська революція: 

100 років надії і боротьби» (керівник Кульбак А.С.). 

 Міський інтелектуальний марафон. 

Учасниками конкурсів стали 18 учнів школи та 2 шкільні команди. 

Переможцями визнано 8 учнів та обидві команди.  
Назва конкурсу Кількість 

учасників/ 

кількість 

переможців 

Розподіл 

місць 

ПІБ учнів переможців ПІБ учителів, 

які 

підготували 

переможців 

Конкурс із 

математики «Зоряна 

година»  

1/1 І - 1 Герасимов І. (І) Липка В.Ю. 

Конкурс «У 

казковому світі 

німецької мови 

«Märchenland»  

4/0 -  -  

Командна гра-квест 

з історії «Шлях на 

Олімп»  

5 (ком.) / 5 

(ком.) 

ІІ (ком.)  Кульбак А.С. 

Турнір юних 

журналістів  

5 (ком.) /5 

(ком.) 

І – (ком.)  Петренко Н.В. 

Конкурс з 

інформатики 

«Комп’ютерні генії» 

3/1 ІІІ – 1  Герасимов І. (ІІІ) Князєва В.М. 

Конкурс знавців 

англійської мови 

«Englishdorf» 

7/4 І – 1,  

ІІ – 1 

ІІІ – 2 

Вінник С. (І),  

Бабченко Р. (ІІ), 

Титова Т.  (ІІІ), 

Воронков М. (ІІІ) 

Бойко Є.А.,  

Кідалова Н.О.,  

Фурман Н.С. 

Конкурс із 

математики 

«Ерудит»  

2/1 ІІІ – 1  Рубцова Я. (ІІІ) Бахмет С.В. 
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 Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-

членів МАН 

            У І (міському) етапі Всеукраїнського конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-членів МАН України взяли участь 4 учнів 10–11 

класів. 3 здобувачів освіти готувалися до захисту під керівництвом педагогів 

закладу. За рішенням журі до участі в ІІ (обласному) етапі рекомендовано 3 

учням (2 під керівництвом учителів закладу). У ІІ (обласному) етапі Конкурсу 

переможцями визнано 2 – Трофімчук Марію (відділення мовознавства, секція: 

англійська мова), що підтверджує  високий рівень профільної освіти та 

Перепелицю Дар’ю (відділення хімії та біології, секція: валеологія). Перемогу 

забезпечили вчитель англійської мови Руднєва І.Ю. та вчитель біології Куліш 

О.В. 

 Інші інтелектуальні конкурси. 

Учні школи брали участь у Всеукраїнській олімпіаді МДПУ імені 

Б.Хмельницького для професійної орієнтації вступників «Інтелектуал» на 

основі повної загальної середньої освіти». ІІІ місце посіли Третяков Гліб 

(математика), Мулюкова Лариса, Міщерякова Дар’я (українська мова). 

Крім того, вчителі підготували учасників І Таврійського Форуму талановитої 

учнівської молоді, яка проходила на базі ТДАТУ (5 учасників, керівники: 

Кульбак А.С., Руднєва І.Ю., Кислиця Т.В.). Учні школи стали учасниками ІІ 

Обласної Інтернет-олімпіади з математики. Учень Скрипник Дмитро (вчитель: 

Липка В.Ю.) посів ІІ місце, продемонструвавши високий рівень підготовки до 

конкурсу. Учні школи активно долучилися до Інтернет-олімпіади «На Урок» 

20 учасників – англійська мова (керівник: Єлісєєва І.О.); 

25 учасників – математика (керівник: Липка В.Ю.). 

 FLEX 

10 учнів школи брали участь у І етапі тестування. За загальними результатами 

участі у конкурсі учні школи не увійшли до фіналістів. 

 Вшанування обдарованих учнів школи 

У школі діє система заохочення обдарованих учнів та вчителів. Щорічно 

проходить свято-вшанування обдарованих «Квітка Надії» на якому учні та їх 

наставники нагороджуються Дипломами «Квітка надії» та різноманітними 

званнями у номінаціях «Інтелектуальний фонд», «Мистецька обдарованість», 

«Спорт та Захист Вітчизни», «Особистість року», «Кращий колектив», «Світ 

дорослих». За підсумками роботи з обдарованими учнями протягом 2018-2019 

н.р. 50 та вчителів учнів нагороджено Дипломами «Квітка Надії» та званнями 

у різних номінаціях.  

Конкурс з 

мистецьких 

дисциплін 

«Меандр»  

1/1 Лауреат – 

1 

  

Нєкрасова Діана  Павлушенко 

О.А. 
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Крім того, згідно з Положенням про присудження премії ім. сім’ї Томчані 

(затвердженим рішенням педагогічної ради від 19.03.2009 р., протокол № 11), 

21 учня нагороджено грошовими преміями імені сім’ї Томчані (Золота премія 

– 600 грн. (5), Срібна премія – 400 грн. (15), 300 грн. (1)),  загальною сумою 

9500 грн.  

Значна увага приділяється роботі з обдарованими такими вчителями нашої 

школи: Єлісєєвою І.О., Фурман Н.С., Бойко Є.А., Руднєвою І.Ю., Петренко 

Н.В., Кідаловою Н.О., Князєвою В.М., Кульбак А.С., Рибалко Т.В., Бахмет 

С.В., Шубніковою І.О., Павлушенко О.А., Липкою В.Ю., Струць О.В., 

Сулєймановою Е.А., Литвиненко Т.В., Куліш О.В. 

Самореалізація педагогів школи теж має велике значення у підвищенні якості 

освітнього процесу, у підвищенні іміджу школи.  

 Участь у міських науково-методичних заходах  
Учителі брали участь у міських науково-методичних заходах: 

№ Тематика заходу Форма 

проведення 

ПІБ педагогів, які 

проводили захід 

1. «Демократичний лабіринт. 

Включення компоненту 

ВДГ/ОПЛ в освітню діяльність 

НУШ» 

Семінар для ЗД 

з НВР 
 Тюріна О.В.; 

 Бахмет С.В.; 

 Марченко А.С.; 

 Лобач С.А.; 

 Рибалко Т.В.; 

 Аношина Н.В. 

2. «Розвиток демократичної 

компетентності учнів на уроках 

хімії»               

Семінар у 

рамках 

атестації  

 Струць О.В. 

3. «Формування в учнів соціальної 

активності, відповідальності та 

екологічної свідомості через 

інтеграцію змісту предмету 

"Екологія" у проведенні уроків 

фізики» 

Семінар-

практикум у 

рамках 

атестації  

 Шубнікова І.О. 

4. «Все навколо математика. 

Розвиток демократичної 

компетентності в учнів, реалізація 

наскрізних змістових ліній на 

уроках математики» 

Майстер-клас у 

рамках 

атестації  

 Сулєйманова 

Е.А. 

5. «Розвиток художньої предметної 

компетентності учнів на уроках 

образотворчого мистецтва через 

упровадження демократичних 

принципів навчання» 

Майстер-клас у 

рамках 

семінару у 

форматі 

EdCamp 

 Кацило Н.В., 

Павлушенко 

О.А. 
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 Участь у професійних конкурсах. Педагоги школи стали 

учасниками та переможцями конкурсів професійної майстерності: 

 Міський конкурс конспектів інтегрованих уроків «Творчість освітян» 

(результат: 3 лауреати: Бойко Є.А., Князєва В.М., Кульбак А.С.);  

 Міський конкурс відеороликів «НУШ» (результат: І місце); 

 І (міський) етап Всеукраїнського конкурсу авторських програм «Нові 

технології у новій школі» (результат: ІІІ місце, Нікітіна О.А.); 

 Обласний он-лайн фестиваль просвітницької роботи зі здорового 

способу життя в закладах загальної середньої освіти (результат: 

схвалення роботи, вчитель: Аношина Н.В.); 

 Загальноміський шкільний проект «PR-панорама «Моя школа 

найкраща!» (результат: лауреат) 

 

 Залучення учнів до проектів та програм 

 «Демократична школа»; 

 Німецько-український проект «Молодь дебатує» 

 Всеукраїнський конкурс «Вчимося заповідувати» 

 Всеукраїнська програма «Healthy Schools: заради здорових і 

радісних школярів» 

 Міжнародна програма обміну для старшокласників «Акт на 

підтримку свободи» (FLEX)  

 Всеукраїнська програма «Відкривай Україну» 

 Всеукраїнський проект «Енергоефективні школи» 

 Всеукраїнська програма «Активний громадянин – ефективна 

влада» 

 Дитячий конкурс із програмування «Володарі Scrаtch»; 

 Регіональний проект «I-Teacher» від кафедри інформатики та 

кібернетики МДПУ 

 Громадський проект «Бюджет участі» 

 

 Популяризація досвіду школи 

Адміністрація школи проводила методичну роботу в школі відповідно 

до обраної методичної проблеми. Тож, педагоги школи реалізували методичну 

тему закладу через участь у конференціях, виставках, форумах-презентаціях 

різного спрямування 

 Міжнародна виставка «Сучасні заклади освіти – 2019»  (автори 

досвіду: Тюріна О.В., Покуса І.М., Бахмет С.В.; результат: Диплом 

переможця, срібна медаль); 

 Участь у Всеукраїнській пілотній програмі «Демократична школа»; 

 Участь педагогів у тренінгах у рамках всеукраїнської програми 

«Energy SPARE-Hub» з проблем енергозбереження та 

енергоефективності (учитель: Князєва В.М.); 
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 Конференція до 10-річчя Європейського Центру імені Вергеланда у 

рамках кампанії  від Ради Європи «Вільно говорити, безпечно навчатися: 

Демократичні школи для всіх» (Кідалова Н.О.); 

 Круглий стіл Всеукраїнської програми «Демократична школа» з 

питання «Розвиваємо та оцінюємо наскрізну громадянську 

компетентність у новій українській школі» (Кідалова Н.О.); 

 «Програма підтримки освітніх реформ в Україні:  Демократична 

школа» (Кідалова Н.О., Тюріна О.В., Покуса І.М., Єлісєєва І.О.) 

 Міжнародна наукова конференція «Західно-Українська Народна 

Республіка: революція, державність, соборність. До 100-річчя утворення 

ЗУНР» (Кульбак А.С.); 

 Обласний семінар «Освіта для демократичного громадянства: стан 

та перспективи» (Тюріна О.В., Кідалова Н.О.); 

 І відкритий освітній форум «НУШ: партнерство в дії» (презентація 

досвіду роботи вчителів початкових класів, проведення тренінгу, 

укладання посібника практичних вправ) 

 V Ювілейна Міжнародна науково-практична конференція 

«НЕПЕРЕРВНА ОСВІТА НОВОГО СТОРІЧЧЯ: ДОСЯГНЕННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ» (Тюріна О.В., Покуса І.М., Бахмет С.В., друкована 

робота). 

     3 СТОРІНКА «ВИХОВНА РОБОТА» 

Слайд 1. 

Організація роботи шкільної спільноти, шкільних гуртків, роботи за усіма 

напрямки виховної роботи та участі у громадських проектах та акціях 

міського, обласного, Всеукраїнського та міжнародних рівнів. А саме: 

1. Проект «Активний громадянин – ефективна влада» за підтримки Центру 

проєвропейської політики у м. Братислава (Словаччини) та Міністерства 

закордонних справ Словаччини (2 рік), фіналісти проекту (тривалість 

проекту 2 роки результати представлені на форумі у 2019 році м. Київ); 

2. Всеукраїнський освітній проект для учнів 7-11 класів «Відкривай 

Україну» (станом на 30.05.2019 – півфіналісти) 

3. «Healthy Schools: заради здорових і радісних школярів» – трирічна 

соціальна програма, яка реалізується Центром «Розвиток КСВ» та 

Mondelēz International Foundation (1-й рік) (проведено ряд інтерактивних 

засобів різними за форматом проведення, інформація висвітлюється у 

мережі Інтернет); 

4. Проведення Усесвітнього Дня Гідності від EdCamp Ukrain (4-й рік) із 

залученням представників громадськості; 

5. Всеукраїнський проект «Бюро змін. Дитяча демократія». 

Слайд 2. 

У школі організовано роботу 10 гуртків: 

художньо – естетичного напрямку: 

вокальна група «Світанок»,  
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хоровий колектив «Дивосвіт,  

танцювальний ансамбль «Фантазія»,  

«Бісерні візерунки»,  

науково – технічного напрямку  

«МедіАрт»,  

спортивного напрямку:  

«Волейбол»,   

«Козацький патруль»,  

«Юний рятівник»,  

туристсько – краєзнавчого напрямку :  

«Юний турист»,  

національно – патріотичного напрямку  

«Сокіл». 

Слайд 3. Наші досягнення. 

Художньо – естетичний напрям: 

 Міський 

рівень 

Обласний Всеукр./Міжнарродний 

Зоологічна галерея 1 2 2  

Берегиня роду 

українського 

1 1  

Квітуча Україна 3 2  

Космічні фантазії 8 2  

Місячник БЖ 2   

Народна архітектура 2   

Країна моя Україна 2 1  

Країна моя Україно 2   

Знай і люби свій край 18 2  

Писанковий рай 6 2  

Шевченківський 

тиждень 

10   

Охорона праці очима 

дітей 

1 1  

Вокальний 3 2 1 (міжнародний) 

Зоологічна галерея 2 1 1  

Наш пошук і 

творчість... 

2 1  

Всього: 63 17 1 

 

Еколого – натуралістичний  напрям: 

 Міський 

рівень 

Обласний Всеукр./Міжнарродний 

Зоологічна галерея 2 2  

День зустрічі птахів 3 3 1 
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Український коровай 1 1  

Вчимося заповідувати 1 1 1 

Вчимося заповідувати 

(дорослі) 

1 1 1 

Конкурс розробок 1 1 1 

Вартові довкілля ІУ, У   

Разом: 11 9 4 

Спортивний напрям: 

 Міський 

рівень 

Обласний Всеукр./Міжнарродний 

Гандбол 1   

Туристські забави 1   

Туристські забави фінал 1   

Разом: 3   

Слайд 4. Наші досягнення (продовження) 

Науково – технічний  напрям: 

 Міський 

рівень 

Обласний Всеукр./Міжнарродний 

Три стихії 1   

Народна архітектура 2   

Технорайдуга 1   

Автомоделювання 1   

Разом: 5   

Туристсько – краєзнавчий напрям: 

 Міський 

рівень 

Обласний Всеукр./Міжнарродний 

100 чудес Запорізького 

краю 

2   

Спортивний туризм 

індивідуальна першість 

3   

100 річчя укр. Революції 1 1  

Разом: 6 1  

Слайд 5. Трудові акції 

Прибирання шкільного подвір’я, «Зробимо своє місто чистим», «Том Сойер 

ФЕСТ 2019», Трудова акція на базі садиби Фелібера, прибирання ПК 

залізничників тощо. 

 

Слайд 6. Соціальна активність, учнівське самоврядування СМАК 
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участь представників учнівського самоврядування у представницьких 

заходах (перелік) 

1. Воркшоп «Участь молоді – право на зміни» (22.10.2018).  

2. Молодіжна стратегічна сесії (30.10.2018).  

3. VІI конференція “Melit Model UN-2019” за темою: «Цілі сталого 

розвитку до 2030 року з урахуванням помилок минулого». 

4. Молодіжний парламент Мелітополя. 

5. Участь у німецько – українському проекті «Молодь дебатує»; 

партнерські організації «Internationales Haus Sonnenberg» та «EdCamp 

Ukraine» за підтримки департаменту освіти і науки Запорізької ОДА та 

Запорізького обласного інституту післядипломної педагогічної освіти. 

6. Всеукраїнський проект «Бюро змін. Дитяча демократія» 

7. Перший Мелітопольський молодіжний форум «Get higher together» 

(партнерство, волонтерський супровід) (30.05.2019), за підтримки 

управління молоді та спорту Мелітопольської міської ради Запорізької 

області та Молодіжного центру "People.ua". 

8.  Міський проект «Дівчата рулять». 

9. Семінарі-тренінг «Новітні форми молодіжних об’єднань та їх вплив на 

прийняття рішень місцевою радою». 

10. Організація ТВ-мосту «Схід + Захід» між СШ №23 та учнями 

Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №1 м. Рахів Закарпатської 

області. 

11. Міський фестиваль «Віра. Надія. Любов.» 

12. Участь у міському квесті «Студенти ТДАТУ за чисте місто» 

(24.04.2019) 

13. Участь у міському соціальному фестивалі Том Сойер FEST-2019. 

14. Організація роботи Європейського містечка «Англія» (17.05.2019) 

15. Парад вишиванок (17.05.2019) 

16. Організація та проведення майстер – класів на шкільному та міському 

рівнях 

17. Активна робота групи шкільних аніматорів на шкільному та міському 

рівнях. 

     4 СТОРІНКА «СУЧАСНЕ СЕРЕДОВИЩЕ»  

    Нові парти, стільці, шафи, 2 інтерактивні комплекси, 2 телевізора, 2 ноутбука, 

ламінатор, принтер, килимки, спортивне обладнання для спортзали – все це 

отримано для осучаснення освітнього середовища. Багато зроблено і за 

рахунок коштів батьків БО «Фонд подяки» - придбано інвентар для туалетних 

кімнат 1-го поверху, сантехнічне обладнання для кабінету хімії, здійснено 

монтаж спортивного обладнання, вазони для квітів. 

    5 СТОРІНКА «НАШІ АКТИВНІ УЧНІ»  
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    Можна розповідати багато про реалізоване, проте є ще безліч планів. Хто як не 

учні краще розкажуть про те, що вони хочуть змінити, як вже вони змінюють 

наше шкільне життя і не тільки 

Враховуючи зазначене, перед педагогічним колективом залишаються 

незмінними завдання підвищення якості знань учнів. Крім цього, у зв’язку із 

початком дії Концепції НУШ, на особливому контролі продовжує 

знаходиться створення сучасного освітнього середовища. 

 продовження упровадження демократичних принципів у навчально-

виховному процесі та в управлінській діяльності. 

 через покращення якості, удосконалення освітнього процесу; 

 використання сучасних педагогічних технологій під час проведення 

уроків, залучення до навчання комп’ютера, мережі Internet; 

 підвищення мотивації навчання з боку учнів, батьків; 

 підготовка учнів до участі в зовнішньому незалежному оцінюванні для 

вступу до ВНЗ. 

Успіхи школи це не мої особисті успіхи, а успіхи всього колективу, це успіхи 

нашого закладу.           

На закінчення, дозвольте подякувати всім вам і тим,  хто причетний до нашої 

школи і допомагає у здійсненні всіх тих цілей і завдань, які ставить собі 

сьогодні педагогічний колектив, хто сприяє розвитку і вихованню молодого 

покоління, хто разом з нами йде одним шляхом. Наша книга не закривається – 

впевнена, що вона і далі буде поповнюватися новими ідеями, досягненнями, 

результатами.
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Рішення 

 конференції від 8 червня 2018 року 

 

1. Роботу керівника школи вважати -  «задовільною». 

2. Продовжити роботу школи по реалізації освітньої програми закладу 

згідно нормативно законодавчої бази Міністерства освіти і науки 

України. 

3. Продовжити реалізацію потреб учнів через участь у олімпіадах, 

конкурсах, турнірах та змаганнях для розширення учнівського кругозору 

та пізнавальних інтересів. 

4. Продовження упровадження демократичних принципів у навчально-

виховному процесі та в управлінській діяльності. 

5. Працювати над збільшенням контингенту школи, покращенням 

освітнього простору школи. 

6. Задіяти кошти батьківського фонду на потреби в організації освітнього 

середовища протягом 2018-2019 н.р.. 

7. Затвердити новий склад Ради школи 

 

 

 

 

 

 

 

 


